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I. Toepassingsveld en certificaten  
 
FAVV-code 
 

Certificaat Omschrijving van de producten 

EX.DAL.AA.02.XX Certificaat voor de registratie van (een) 
product(en)  
 

Levensmiddelen, met inbegrip 
van genotmiddelen, zout, 
toekruiden, additieven en 
aroma's 
 

EX.DAL.AA.05.XX Certificaat voor de registratie van 
verpakkingsmaterialen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen  
 

Alle producten, vervaardigd uit 
alle soorten materialen, die 
kunnen worden gebruikt om 
producten te bevatten, te 
beschermen, te vervoeren, af te 
leveren en uit te stallen langs 
het gehele traject van producent 
tot consument 

 

De letters "XX" in de certificaatcode verwijzen naar de laatste versie van het certificaat, gepubliceerd 
op de website van het FAVV. 

II. Certificeringsvoorwaarden 

Algemeen 
Op dit certificaat moet geen identificatie van de partij worden vermeld, aangezien dit niet gekoppeld is 
aan een specifieke zending. 
Voor sommige combinaties “derde land-product” kan het nodig zijn dat de operator bijkomende 
informatie verstrekt, gezien het derde land specifieke eisen en/of het gebruik van een specifiek 
certificaat oplegt. De gekende informatie is beschikbaar op de website van het FAVV (https://www.favv-
afsca.be/professionelen/export/voedingsmiddelen/).  

A. Certificaat voor de registratie van (een) product(en) (EX.DAL.AA.02.XX) 
Op voorwaarde dat een Belgische operator verantwoordelijk is voor de levensmiddelen, kan het 
certificaat worden afgegeven voor de volgende levensmiddelen: 

- in België geproduceerde levensmiddelen;  
- in de Europese Unie geproduceerde levensmiddelen; 
- in de Europese Unie ingevoerde levensmiddelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 11 

van de Verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 
2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en 
tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden. 

 
Artikel 11 van Verordening (EG) nr. 178/2002 bepaalt dat levensmiddelen die in de Gemeenschap 
worden ingevoerd om in de handel te worden gebracht, moeten voldoen aan : 

- de toepasselijke voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, of  
- de voorwaarden die door de Gemeenschap als ten minste gelijkwaardig zijn aangemerkt, of  
- indien er een specifieke overeenkomst tussen de Gemeenschap en het land van uitvoer 

bestaat, de voorschriften van die overeenkomst. 
 
 
 

https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/voedingsmiddelen/
https://www.favv-afsca.be/professionelen/export/voedingsmiddelen/
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B. Certificaat voor de registratie van verpakkingsmaterialen bestemd om in contact te komen met 
levensmiddelen (EX.DAL.AA.05.XX) 

Het certificaat kan enkel worden afgeleverd voor verpakkingsmaterialen bestemd om met 
levensmiddelen in contact te komen. 
Het certificaat kan enkel worden afgegeven aan exploitanten van Belgische bedrijven die actief zijn in 
de productie / invoer / groothandel van verpakkingsmateriaal dat bestemd is om in contact te komen 
met levensmiddelen. 
Het certificaat mag NIET worden afgeleverd voor : 

- voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen; 
- grondstoffen en halffabrikaten van verpakkingsmateriaal en voorwerpen bestemd om met 

levensmiddelen in contact te komen; 

Bijzonderheden 
De informatie in dit deel is geldig voor beide registratiecertificaten tenzij anders vermeld. 

 
Punt 1.  
Alleen de gegevens van een Belgische operator mogen worden ingevuld. 
De naam, het adres en het vestigingseenheidsnummer (VEN) van het levensmiddelenbedrijf moeten 
altijd worden vermeld. Indien het bedrijf over een toelating/erkenning beschikt, moet ook het toelatings-
/erkenningsnummer worden vermeld. 

 
Punt 3. 
De verklaring in punt 3, namelijk "Overeenkomstig de geldende Belgische en Europese wetgeving 
verklaren wij dat het (de) hieronder vermelde product(en) in België vrij in de handel mag (mogen) worden 
gebracht in de aangegeven samenstelling", kan alleen worden ondertekend: 
 

- EX.DAL.AA.02.XX: voor de drie soorten levensmiddelen vermeld in punt A, indien de 
levensmiddelen voldoen aan de geldende Belgische en Europese wetgeving.  

 
- EX.DAL.AA.05.XX: na een gunstige controle van de verklaring van overeenstemming voor 

verpakkingsmaterialen die bestemd zijn om in aanraking te komen met levensmiddelen, zoals 
beschreven in het certificaat. 

 
In het geval dat de standaardverklaring betreffende het vrij in de handel brengen van het product in 
België enkel kan getekend worden op basis van de kwantitatieve samenstelling van een ingrediënt 
(bijvoorbeeld het gehalte van een additief), dan moet de kwantitatieve samenstelling aangegeven of 
apart overhandigd zijn. Op die manier kan de certificeerder deze verklaring controleren. 
 
Indien de producten niet in overeenstemming zijn met de standaardverklaring betreffende het vrij 
verhandelen van het product in België, moet deze verklaring en de woorden "Free sale" (en vertalingen 
daarvan) in de titel van het certificaat door de operator worden doorgehaald. In voorkomend geval moet 
de operator bij zijn aanvraag vermelden waarom deze verklaring is doorgehaald, teneinde de controle 
door de certificeerder te vergemakkelijken, en aan de certificeerder het bewijs voorleggen dat de 
bevoegde autoriteiten van het land van bestemming deze producten aanvaarden (overeenkomstig 
artikel 12 van Verordening (EG) nr. 178/2002).  
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Producten die vrij in de handel mogen worden gebracht, mogen niet op hetzelfde certificaat staan als 
producten die niet vrij in de handel mogen worden gebracht. Indien een zending twee types producten 
bevat, moeten deze producten dus op twee afzonderlijke certificaten worden opgenomen. 
 

Punt 4. 
De verklaring in punt 4, namelijk "Overeenkomstig de geldende Belgische en Europese wetgeving 
verklaren wij dat het (de) hieronder vermelde product(en) mag (mogen) worden uitgevoerd in de mate 
dat het invoerende land de invoer toelaat”, kan alleen worden ondertekend: 

 
- EX.DAL.AA.02.XX: voor de drie in punt A genoemde levensmiddelen, indien voor de 

betrokken levensmiddelen aan de voorwaarden van artikel 12 van Verordening (EG) nr. 
178/2002 is voldaan. 
Artikel 12, punt 1 van Verordening (EG) nr. 178/2002 bepaalt dat levensmiddelen die uit de 
Gemeenschap uitgevoerd of wederuitgevoerd worden om in een derde land in de handel te 
worden gebracht, moeten voldoen aan de toepasselijke voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tenzij anders bepaald door de autoriteiten van het land van invoer 
of in de wetten, verordeningen, normen, gedragscodes en andere wettelijke en 
bestuursrechtelijke procedures die in het land van invoer van kracht zijn. 
In de andere gevallen, behalve wanneer de levensmiddelen schadelijk zijn voor de 
gezondheid mogen levensmiddelen alleen uitgevoerd of wederuitgevoerd worden indien de 
bevoegde autoriteiten van het land van bestemming daarmee uitdrukkelijk hebben 
ingestemd, na volledig geïnformeerd te zijn over de redenen waarom en de omstandigheden 
waaronder de betrokken levensmiddelen in de Gemeenschap niet in de handel konden 
worden gebracht. 
Artikel 12, punt 2, van Verordening (EG) nr. 178/2002 bepaalt dat ingeval de bepalingen van 
een bilaterale overeenkomst tussen de Gemeenschap of één van haar lidstaten en een 
derde land van toepassing zijn, uit de Gemeenschap of die lidstaat naar dat derde land 
uitgevoerde levensmiddelen met die bepalingen dienen in overeenstemming te zijn. 
 
Indien de lijst van producten en/of ingrediënten te lang is om in de tabel van het certificaat 
te worden vermeld, moet de operator de vermelding "see annex" aanbrengen en de op de 
website van het FAVV beschikbare bijlage van het certificaat gebruiken om de gevraagde 
informatie te vermelden. De operator kan, indien hij dat wenst, een andere tabel gebruiken, 
zolang die uitsluitend dezelfde informatie bevat als deze.   

 
- EX.DAL.AA.05.XX: wanneer de bevoegde autoriteit van het land van bestemming 

uitdrukkelijk instemt met de invoer van de producten. 
De operator moet hiervan een bewijs overleggen aan de certificeerder. 
In de lijst van ingrediënten moet het (de) CAS-nummer(s) worden vermeld, wanneer deze in 
de verklaring van overeenstemming wordt(worden) vermeld. 
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